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ك��ل��م��ة ���ص��ادق��ة.. خل���ر  ال��ك��وي��ت

متكن علماء فلك أستراليون من رصد أكبر 
ثقب أسود في الكون حتى اآلن، واكتشفوا أنه 

ينمو بوتيرة متسارعة جدا تفوق ما هو مألوف.
ويشكل الثقب األسود، في العادة، منطقة في 
الفضاء تفوق في الغالب مليون كتلة شمسية، 
وتبلغ اجلاذبية فيها درجة عالية ال ينجو منها 

حتى الضوء.
ــة الــوطــنــيــة  ــع ــام ــمــاء مـــن اجل ــــظ عــل والح
ــود املكتشف حديثا  األسترالية أن الثقب األس
يأتي على كل شيء في طريقه، ذلك أنه يبتلع ما 

يعادل كتلة الشمس في كل يومني.
ــان حجمه يعادل  ــد الثقب حــني ك ومت رص

عشرين مليار شمس، 
ــو بــاحــث في  وقـــال كريستيان وولـــف، وه
مدرسة بحوث الفلك باجلامعة األسترالية، 
إنه على الرغم من كون الثقب األســود مختبئا 
في أرجاء الكون، إال أنه يصدر كميات مهمة من 

الطاقة، السيما  األشعة فوق البنفسجية.
وأضـــاف أن الثقب ينمو بسرعة حتى أنه 
يستطيع أن يسطع بشكل أقوى آالف املرات من 
كل مجرتنا، ويعود ذلك إلى ما فيه من غازات 

ابتلعها وما ميور به من حرارة.
ــود في  ويضيف أنــه لو كــان هــذا الثقب األس
وسط درب التبانة، لكان ساطعا بأكثر من عشر 

مــرات قياسا بالقمر، كما أن بوسعه أن يظهر 
مبثابة جنمة المعة بشكل مذهل يحجب كافة 

النجوم في السماء.
وحظي االكــتــشــاف العلمي باهتمام عاملي 
واسع، وذكر كاتب العمود في »نيويورك تاميز«، 
كارل زميــر«، أن الثقب األســود يستطيع ابتالع 

الشمس في يومني فقط، وبالتالي إذا اقترب من 
مجموعتنا سينذر بفناء البشرية على األرض.

لكن زمير استدرك مطمئنا أن الثقب األسود 
الذي جرى رصده مؤخرا يقع على بعد سنوات 
ضوئية من األرض، ولذلك ال داعــي ألن يزعج 

الناس أنفسهم أو يبدوا أي مخاوف.

أعلى مد

15:13
06:03

أدنى جزر

10:06
23:00

الطقس

البحر

مواقيت

الصالة

الصغرىالعظمى

4122

عشاءمغربعصرظهرشروقفجر

 03:2104:5211:4403.1906.37 08:06

»سفينة نوح« تنقذ احليوانات
 من حمم هاواي البركانية 

عندما فر مئات من سكان بيج أيالند في هاواي وتركوا منازلهم 
بعد ثــوران بركان كيالويا ترك بعضهم أغلب متعلقاتهم وأيضا 
حيواناتهم األليفة. وعلى مدى أسبوعني منذ تدفق احلمم البركانية 
والغاز السام من فوهة البركان قام متطوعون بجهد بطولي لتنفيذ 
عملية تشبه سفينة نوح ومتكنوا من إنقاذ مجموعة من احليوانات 
بينها كالب وقطط وأوز وبط وأبقار وماعز وخيول وحتى طيور 
الزينة. كما متكن املتطوعون من لم شمل الكثير من هذه احليوانات 
مع أصحابها في مراكز اإليــواء التي نقلوا إليها. وقال بورجاندي 
سينجليتون وهــو متطوع لــدى جمعية )هــاواي أيالند هيومن( 
ــب والطيور  إن نحو مئة كلب و30 قطة إلى جانب عدد من األران
واخلنازير نقلت إلى مأوى يتبع الصليب األحمر في باهوا على بعد 

نحو 40 كيلومترا إلى الشرق من موقع البركان.

أضخم ثقب أسود بالكون يلتهم »شمسا« كل يومني

وفاة ياباني في محاولته 
الثامنة  لتسلق قمة إيفرست

قال مسؤول في نيبال إن متسلقا يابانيا توفي امس  
االثنني أثناء محاولته تسلق قمة إيفرست.

وأصبح نوبوكازو كوريكي )36 عاما( ثاني شخص 
يلقى حتفه في موسم التسلق احلالي. وقال جيانيندرا 
شريستا املسؤول بــإدارة السياحة من داخــل املخيم 
الرئيسي للمتسلقني إنه ُعثر على كوريكي ميتا أثناء 
نومه في خيمة على ارتفاع 7400 متر على اجلبل الذي 

يبلغ ارتفاعه 8850 مترا.
وقال شريستا لرويترز ”عثر مرشدون على جثته 
داخــل اخليمة“. وأضـــاف أن تفاصيل مــا حــدث غير 

معروفة بسبب ضعف االتصاالت.
وقام كوريكي بسبع محاوالت سابقة لتسلق إيفرست 

لكنه فشل.
وفي عام 2012 أمضى يومني على ارتفاع 8230 مترا 
على إيفرست في درجة حرارة تقل عن 20 حتت الصفر 

مما اضطره إلى بتر أطراف تسعة من أصابعه.

متثال من حضارة بالد الرافدين

فــي وادي الــرافــديــن قبل الــتــاريــخ، أرسيت 
األصول األولى ملا سمي فيما بعد الدبلوماسية 
ــى  ــالم، وأول ــس ـــى مــعــاهــدات ال الــدولــيــة، وأول

املصافحات التي عرفها التاريخ.
فالكتابة املسمارية كانت اللغة الدبلوماسية 
ــو عليه احلـــال مع  ــة األولـــــى، كــمــا ه ــي ــدول ال
اإلجنليزية الــيــوم والالتينية فــي العصور 
الــوســطــى، فللمخاطبة الــدولــيــة، كــان حتى 

الفراعنة يرسلون خطاباتهم باآلكدية.
دامت حضارات وادي الرافدين أكثر من 4 آالف 

سنة، مخلفة وراءها تراثاً إنسانياً عظيماً.
اليوم وبعد آالف السنني، ال أحد في العالم، 

يستطيع القول بأنه لم يأخذ شيئاً من وادي 
الرافدين.

وامــتــداداً لالكتشافات واالختراعات املادية 
وغير املــاديــة، ُعثر فــي وادي الــرافــديــن ألول 
مرة على صور أو مشهد للمصافحة األولى في 

التاريخ.
ـــح وكــيــل وزارة  فــفــي هـــذا الــســيــاق، أوض
السياحة لشؤون الثقافة واآلثــار، قيس حسني 
رشيد للعربية، أن املنحوتة الــنــادرة حتكي 
ــوري والبابلي،  معاهدة الصلح بني امللك اآلش
عام 850 قبل امليالد. وقد جــاءت تلك املعاهدة 
بعد صراعات طويلة بني اآلشوريني والبابليني، 

خلدوها في تلك املنحوتة التي تظهر املصافحة 
األولــى في التاريخ، حتت خيمة أنهت صراعاً 

مديداً.
وهنا يشار إلــى أن أطــرافــاً متنازعة كانت 
ــت مــا وادي الــرافــديــن. وبعد  تتقاسم فــي وق
ـــروب، عقدت أول معاهدة سالم  نــزاعــات وح
موثقة في منحوتة على منصة كان يقف عليها 

امللك اآلشوري.
ولعل التساؤل املشروع الذي يثيره هذا املشهد 
ــاذا كانت املصاحلة  اليوم يتجسد بــاآلتــي: »مل
ممكنة قبل ثالثة آالف سنة في وادي الرافدين، 

لكنها عصية اليوم؟«.
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 في الصـميم
قد يشكل غياب عباس البالغ من العمر 82 عاماً 
والذي دخل املستشفى 3 مرات خالل أسبوع فراغا 
في السلطة.. الرجل لم يعني نائبا له وهــذا طبع 
الديكتاتور الذي يعتقد أنه ضامن احلياة.. الدستور 
الفلسطيني يكلف رئيس املجلس التشريعي القيام 
بأعماله في حال غيابه واستحالة انعقاد املجلس 

خصوصا أن رئيسه وغالبية أعضائه من حماس..
»حوسة«!

BassamAlshatti@  اأ.د.ب�صام ال�صطي

بعد حل بعض اجلمعيات التعاونية اقترح: تقدمي تشريع جديد يتضمن 
السن واخلبرة والتخصص الدقيق ، التفرغ التام للعمل مع البصمة، إيجاد 
عقوبات رادعة في حال االختالسات او هدر او تضييع األمانة او التوظيف 
العشوائي أو أخذ الرشوى او ارساء احملالت بالفوضى ، تدوير ادارة 

اجلمعيات في الشؤون…

AliAlnemash@   علي عبدالعزيز النم�س

املطار املساند جاهز و يخدم الكويتية إلسترجاع حصتها السوقية و 
املنافسة ، لكنهم أخروه إلى أن ينتهي الصيف و بالطقاق املواطن في سبيل 
ضمان حتقيق أرباح قياسية للطيران املنافس و إغراء املسافر مببنى آخر 

جديد .

Bader Albarghash   @balbarghash

احلكومة تناور وتراوغ بالتصدي للفساد ياحكومة املستائني انتوا من 
تلعبون عليه جلسه التشبع وال تغني من جوع انتم سبب البالء بالكويت 
متررون للنواب التسهيالت والعطايا بعدين تطلبون جلسه لذلك اانتوا 

مالكم قعدة راينا ولنا احلرية بذلك  روحوا بيوتكم وفكونا من شركم 

عائلة اخلرافي
لوفاة

محمد عبدالله عثمان اخلرافي

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته
ويسكنه  فسيح جناته

االكتشاف حظي باهتمام عاملي واسع

أول مصافحة في التاريخ من حضارة وادي الرافدين

برازيلية تخترق احملظور وتنجب فوق »اجلزيرة احملرمة«
شهدت جزيرة برازيلية معزولة، إجناب أول مولودة، للمرة األولى منذ 
12 عاما، بينما متنع السلطات احلمل في املنطقة، وتفرض على الراغبات في 

اإلجناب قصد مدن في البر.
ومتنع السلطات اإلجناب في املنطقة بالنظر إلى كون جزيرة فرناندو دي 
نورونها محمية طبيعية، ال يتجاوز سكانها 3 آالف نسمة وال يوجد بها قسم 
طبي لألمومة. وبحسب ما نقلت صحيفة »غارديان« عن سلطات اجلزيرة، فإن 
العائلة التي أجنبت قالت إنها لم تكن على علم باحلمل، وفوجئت باإلجناب 
الذي جرى بشكل مفاجئ.  ويتوجب على النساء الالئي يعشن في اجلزيرة أن 
يسافرن إلى أقرب مدينة في البر على بعد 365 كيلومترا حتى يعشن جتربة 
األمومة. وقالت األم إنها قصدت احلمام، مؤخرا، بشكل عادي، فإذا بألم يباغتها 

وطفلة تنزل دون أن تغادر البيت، وهو أمر كان مبثابة صدمة، على حد قولها. جزيرة فرناندو دي نورونها


